LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Aucē

2016.gada 26.oktobrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.05.

Izsludinātā darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces novadā.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošās zemes vienībās.
Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novada.
Par adrešu precizēšanu, maiņu un piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Kaijas”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platību un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Par zemes īpašumu „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, “Āmuļi”, Īles pagastā, Auces
novadā, „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
zemes vienību atdalīšanu, pievienošanu un nosaukuma maiņu.
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atkārtotās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
Par dzīvokļa īpašuma Akadēmijas ielā 8A-*, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē.
Par inženierbūves Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē.
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
Par Auces novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu.
Par Auces novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komandas bērnu un jauniešu
atbalstam nolikumu.
Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
Par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” precizēšanu.
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Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Valdis Bergmanis, Māris Eihmanis, Arnis Hofmanis, Gints
Kaminskis, Vija Keršus, Aija Mule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere, Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ilze Šimkevica, Izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vadītāja Valda Zvirbule; nekustamā īpašuma speciālists Gints
Memmēns, sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga; Auces novada Sociālā
dienesta vadītājs Ilmārs Matvejs; laikraksta „Zemgale” nodaļas redaktore Indra Cehanoviča.
Nepiedalās: deputāts Andris Egils Āboliņš, neierašanās iemesls – darba pienākumi; deputāte
Inita Bilkšte, neierašanās iemesls – personisks; Ivita Ceriņa, neierašanās iemesls – personisks;
Vidmants Krapauskis, neierašanās iemesls – personisks.
Sēdes vadītājs ierosina darba kārtībā iekļaut vienu papildus jautājumu:
21. Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Sēdes vadītājs uzaicina deputātus balsot par papildus jautājuma iekļaušanu darba
kārtībā.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
jautājums tiek iekļauts darba kārtībā.
Darba kārtība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces novadā.
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošās zemes vienībās.
Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
Par adrešu precizēšanu, maiņu un piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Kaijas”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu.
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai.
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platību un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Par zemes īpašumu „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, “Āmuļi”, Īles pagastā, Auces
novadā, „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
zemes vienību atdalīšanu, pievienošanu un nosaukuma maiņu.
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu
par nenotikušu un atkārtotu izsoli.
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atkārtotās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
Par dzīvokļa īpašuma Akadēmijas ielā 8A-*, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds).
Par nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē.
Par inženierbūves Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē.
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā.
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16. Par Auces novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu.
17. Par Auces novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komandas bērnu un jauniešu
atbalstam nolikumu.
18. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
19. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu.
20. Par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” precizēšanu.
21. Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.

1.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces novadā
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis, A.Smilga)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.277 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
2.§
Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošās zemes vienībās
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.278 „Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošās zemes
vienībās”. Lēmums pievienots protokolam.
3.§
Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novada
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.279 „Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces
novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
4.§
Par adrešu precizēšanu, maiņu un piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.280 „Par adrešu precizēšanu, maiņu un piešķiršanu nekustamajiem
īpašumiem Auces novadā”. Lēmums pievienots protokolam.
5.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Kaijas”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, sadalīšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.281 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Kaijas”,
Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
6.§
Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.282 „Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai”. Lēmums pievienots
protokolam.
7.§
Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platību un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.283 „Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu
pārkārtošanu, platību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu”. Lēmums pievienots
protokolam.
8.§
Par zemes īpašumu „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, “Āmuļi”, Īles pagastā, Auces
novadā, „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
zemes vienību atdalīšanu, pievienošanu un nosaukuma maiņu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.284 „Par zemes īpašumu „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
“Āmuļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Pļaviņas”, Īles
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pagastā, Auces novadā, zemes vienību atdalīšanu, pievienošanu un nosaukuma maiņu”.
Lēmums pievienots protokolam.

9.§
Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
(ziņo: I.Šimkevica; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.285 „Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli”. Lēmums pievienots protokolam.

10.§
Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atkārtotās izsoles
atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
(ziņo: I.Šimkevica; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.286 „Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces
novadā, atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli”. Lēmums pievienots
protokolam.
11.§
Par dzīvokļa īpašuma Akadēmijas ielā 8A-*, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu
(ziņo: I.Šimkevica; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.287 „Par dzīvokļa īpašuma Akadēmijas ielā 8A-*, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”. Lēmums pievienots protokolam.

12.§
Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)
(ziņo: I.Šimkevica; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:

6

Pieņemt lēmumu Nr.288 „Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu no (vārds, uzvārds)”.
Lēmums pievienots protokolam.

13.§
Par nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.289 „Par nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 3, Auce, Auces
novads, iekļaušanu pašvaldības 2016.gada bilancē”. Lēmums pievienots protokolam.

14.§
Par inženierbūves Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces novads, iekļaušanu
pašvaldības 2016.gada bilancē
(ziņo: I.Valtere; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par inženierbūves Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces
novads, iekļaušanu pašvaldības 2016.gada bilancē”. Lēmums pievienots protokolam.

15.§
Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.291 „Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas
darbinieku štatu sarakstā”. Lēmums pievienots protokolam.

16.§
Par Auces novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.292 „Par Auces novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.
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17.§
Par Auces novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komandas bērnu un
jauniešu atbalstam nolikumu
(ziņo: V.Zvirbule; G.Kaminskis, I.Špela)
Tiek uzklausīta pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas V.Zvirbules
informācija par izstrādāto Starpinstitucionālās sadarbības komandas bērnu un jauniešu
atbalstam nolikuma projektu. Nolikuma projektā vēl nepieciešami precizējumi.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ: pieņemt informāciju zināšanai.
18.§
Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā
(ziņo: A.Lerhs;G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.293 „Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā”. Lēmums
pievienots protokolam.

19.§
Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu
(ziņo: G.Memmēns; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.294 „Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu”.
Lēmums pievienots protokolam.

20.§
Par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” precizēšanu
(ziņo: I.Matvejs; G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.295 „Par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošo
noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” precizēšanu.”.
Lēmums pievienots protokolam.
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21.§
Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(ziņo: G.Kaminskis)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, V.Bergmanis, M.Eihmanis, A.Hofmanis,
G.Kaminskis, V.Keršus, A.Mule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.

Sēde slēgta plkst.16.05.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

Fizisko personu datu aizsardzības nolūkā netiek publicēts lēmums Nr.288.

G.Kaminskis
E.Lintiņa

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.277
(prot.Nr.10, 1.§)

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces novadā
Auces novada dome, izskatot Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides
komitejas iesniegto lēmuma projektu nodot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu Auces novada teritorijā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI”, konstatēja:
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Auces novada teritorijā saskaņā ar Auces
novada domes pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu pašreiz sniedz Auces novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”. Ar 2016.gada 31.decembri izbeidzas
noslēgto līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Auces novada teritorijā
darbības termiņš, kamdēļ ir jāizvērtē jautājums par turpmāko ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu Auces novada teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts
pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro
daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starpā deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes
uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk,
kā pašvaldība.
Auces novada domes Attīstības, plānošanas un vides komiteja ir konstatējusi, ka
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” attiecīgo
uzdevumu - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Auces novada teritorijā
dzīvojošiem iedzīvotājiem, esošajām pašvaldības iestādēm un citām juridiskajām un
publiskajām personām varētu veikt efektīvāk, kā pašvaldība.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu Auces novada
pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, kuras darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ūdens
ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana un tamlīdzīga
darbība. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” Auces pilsētas un Auces novada pagastu administratīvajā teritorijā sekmīgi
nodrošina no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkta izrietošu uzdevumu -
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ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu – veikšanu un
nepārtraukti ir nodrošinājusi kvalitatīvu attiecīgo komunālo pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE
PAKALPOJUMI” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
1., 2., 3. , 5.un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem.
Lai nodrošinātu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” sniegto pakalpojumu - ūdensapgādi un kanalizāciju,
notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu – pieejamību visiem Auces novada
iedzīvotājiem, periodiski ir izvērtējama nepieciešamība pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” piešķirt finanšu līdzekļus no Auces
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, līdz ar ir nepieciešams vienoties par minētā sabiedriskā
pakalpojuma sniegšanas pienākuma nosacījumiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, šo likumu cita
starpā nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai
piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura
galvenokārt veic būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldības
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ir Auces novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Auces novada pašvaldībai.
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no Auces novada
pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās autonomās
kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus ūdensapgādes un kanalizācijas,
kā arī notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā. Minētās Auces novada
pašvaldības kompetences īstenošana Auces novada teritorijā ir pašvaldības sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pamatdarbības joma.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā Attīstības, plānošanas un vides
komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada domes NOLEMJ:
1.

Slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Auces novada teritorijā ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”,
reģistrācijas numurs 45103000574, saskaņā ar lēmumam pievienoto līguma projektu
(lēmuma pielikums).

2.

Pilnvarot Auces novada pašvaldības izpilddirektoru Aldi Lerhu parakstīt līgumu ar
SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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PIELIKUMS
Auces novada domes 26.10.2016. lēmumam Nr.277

LĪGUMS PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU
Aucē, 2016.gada “___” ____________________
Auces novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116331, turpmāk tekstā saukta –
PAŠVALDĪBA, kuras vārdā amata pilnvaru robežās uz likuma ”Par pašvaldībām” (69.pants) pamata
rīkojas Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI",
reģistrācijas nr. 45103000574, turpmāk tekstā saukta arī – SABIEDRISKO PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJS, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes locekle Solvita Vilčinska, no otras
puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets
1.1.
Līguma priekšmets – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
1.2.
PAŠVALDĪBA piešķir SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ekskluzīvas tiesības
sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus visā Auces novada administratīvajā teritorijā.
1.3.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Auces novada teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un citām
juridiskajām un publiskajām personām, turpmāk tekstā saukts – PATĒRĒTĀJS.
1.4.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS slēdz līgumu ar katru PATĒRĒTĀJU par
konkrēto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu.
2. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākumi un tiesības
2.1.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pienākums ir sniegt ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām dzeramajam ūdenim un
notekūdeņu attīrīšanai.
2.2.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi,
atdzelžošanu, attīrīšanu un novadīšanu līdz ūdens uzskaites mezglam, kas izveidots uz ievada
PATĒRĒTĀJA ēkā vai ēku grupā atbilstoši normatīvajiem aktiem (būvnormatīviem) par ēku iekšējo
ūdensvadu un kanalizāciju, izmantojot SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA
inženierkomunikācijas.
2.3.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no
PATĒRĒTĀJA, to novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu
novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē.
2.4.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par nepieciešamā tehniskā
aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šā līguma 2.1., 2.2. un 2.3.punktu izpildi.
2.5.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie
pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt šā līguma 2.2. un 2.3.punktu izpildi.
2.6.
Lai nodrošinātu šā līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var saņemt
atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības
maksājuma aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana
un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas
nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanai un atmaksāšanai.
2.7.
Ja līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, SABIEDRISKO PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJAM ir pienākums PAŠVALDĪBAI atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma 2.6.punktā paredzētos
atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām,
nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.
3. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā ar 2017.gada 01.janvāri un ir noslēgts uz laiku līdz 2027.gada 31.decembrim.
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4. Norēķini
4.1.
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS iekasē samaksu atbilstoši Sabiedriskā
pakalpojuma Regulatora noteiktiem tarifiem.
4.2.
Norēķinu periods par kuru SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS izraksta rēķinu ir
viens kalendāra mēnesis vai cits laika periods par kuru vienojas PATĒRĒTĀJS un SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS. PATĒRĒTĀJAM izrakstītos rēķinus ir jāsamaksā 20 dienu laikā no
rēķina izrakstīšanas datuma
5. PAŠVALDĪBAS pienākumi un tiesības
5.1. PAŠVALDĪBA apņemas nodrošināt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU:
5.1.1. ar informāciju par pašvaldības teritoriju un iedzīvotājiem;
5.1.2. ar pamatlīdzekļiem un citiem aktīviem, kas tiek lietoti ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai, nododot SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM apsaimniekošanā pamatlīdzekļus un citus aktīvus, kas tiek lietoti
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai Īles
pagastā.
5.2. PAŠVALDĪBA ar atsevišķiem lēmumiem pēc SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA
motivēta pieprasījuma var ieguldīt pamatlīdzekļus un citus aktīvus, kas tiek lietoti ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamās infrastruktūras uzturēšanai SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA pamatkapitālā, veicot visas nepieciešamās darbības īpašuma tiesību
pārejas reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
5.3. PAŠVALDĪBA var piešķirt SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM līdzekļus ūdens
apgādes un kanalizācijas sistēmu avāriju novēršanai, gadījumos, kad avāriju novēršanas izmaksas nav
attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām.
5.4. Pieprasot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu kvalitātē un veidā, kuru
realizācijai nepieciešamās izmaksas nav attiecināmas uz Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora
noteiktajos tarifos iekļautajām izmaksām, vienlaikus pieprasījumam PAŠVALDĪBAS pienākums ir
nodot līdzekļus SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM, kas paredzēti PAŠVALDĪBAS
budžetā minētā pieprasījuma izpildei.
6. Citi noteikumi
6.1.
Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
6.2.
Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina
sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
vai tiesas ceļā.
7. Līguma grozīšana
7.1.
Šo Līgumu var grozīt, tikai PAŠVALDĪBAI un SABIEDRISKO PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJAM vienojoties, noformējot izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktā kārtībā ar tiesas
nolēmumu.
7.2.
Šis Līgums sastādīts uz 2 lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie
PAŠVALDĪBAS un otrs - pie SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA.
8. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti:
PAŠVALDĪBA:
SABIEDRISKO
PAKALPOJUMU
Auces novada pašvaldība
SNIEDZĒJS:
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES
novads, LV-3708
KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"
Reģistrācijas numurs: 90009116331
Juridiskā adrese: Miera iela 29, Auce, Auces
Bankas konts
novads, LV-3708
tālrunis
Reģistrācijas numurs 45103000574
Bankas konts
tālrunis
____________________________
A.Lerhs
__________________________
S.Vilčinska

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.278
(prot.Nr.10, 2.§)

Par ceļa servitūtu nodibināšanu pašvaldībai piederošās zemes vienībās
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
autoceļiem” 6.1 panta pirmo daļu, Civillikuma 1156.pantu, 1231.pantu un 1235.pantu un
saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā
“Katlapi”, Ukru pagastā, Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0293, par labu
nekustamajam īpašumam „Lejas”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4690 004 0111, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,0 m platumā un 42 m garumā, saskaņā
ar izkopējumu no Ukru pagasta kadastra kartes (1.pielikums), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.

2.

Nodibināt reālservitūtu – ceļa servitūtu Auces novada pašvaldībai piederošā zemes vienībā
“Katlu māja”, Ukru pagastā, Auces novadā, ar kadastra apzīmējumu 4690 004 0264, par
labu nekustamajam īpašumam „Lejas”, Ukru pagasts, Auces novads, kadastra apzīmējums
4690 004 0111, piešķirot tiesību uz braucamo ceļu 4,0 m platumā un 140 m garumā,
saskaņā ar izkopējumu no Ukru pagasta kadastra kartes (2.pielikums), kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.279
(prot.Nr.10, 3.§)

Par nosaukumu maiņu nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu un saskaņā ar domes
Attīstības, plānošanas un vides komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940050547 no Liepu iela 1B,
Vītiņu pagasts, Auces novads, uz Liepu iela 1C, Vītiņu pagasts, Auces novads.

2.

Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46500010387 no “Pauguri”,
Bēnes pagasts, Auces novads, uz “Pakalni”, Bēnes pagasts, Auces novads.

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
Nr.280
(prot.Nr.10, 4.§)

2016.gada 26.oktobrī

Par adrešu precizēšanu, maiņu un piešķiršanu
nekustamajiem īpašumiem Auces novadā
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 17.10.2016. vēstuli par adrešu precizēšanu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Ministru Kabineta 08.12.2015. noteikumiem
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” un saskaņā ar domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
19.10.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Precizēt adreses pieraksta formu sekojošiem adresācijas objektiem Auces novadā:
1.1. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46500010163 un uz tā esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46500010163008 – “Austrumi”, Bēne, Bēnes pag., Auces nov.,
LV-3711;
1.2. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46500010262 un uz tā esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46500010262001 – “Avotiņi”, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
1.3. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900040020 un uz tā esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 46900040020001, 46900040020002 un 46900040020003 –
“Garlauki”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729;
1.4. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900040137 un uz tā esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46900040137001 – “Jaunie Pakalni”, Ukru pag., Auces nov., LV-3729;
1.5. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900040059 un uz tā esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 46900040059001, 46900040059002, 46900040059003 un
46900040059004 – “Ezerieši”, Ukri, Ukru pag., Auces nov., LV-3729;
1.6. ēkām
ar
kadastra
apzīmējumiem
46940020120001,
46940020120003,
46940020120004, 46940020120007 un 46940020120008 – “Zemturi”, Ķevele,
Vītiņu pag., Auces nov., LV-3721.
1.7. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46760030182003 – “TP-5714”, Ražotāji, Lielauces
pag., Auces nov., LV-3723.

2.

Mainīt adreses nekustamajiem īpašumiem Auces novadā:
2.1. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46500010332 un uz tā esošai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46500010257001, no “Alejas”, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711, uz –
Īles iela 20, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711;
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2.2. zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46900040104 un uz tā esošām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 46900040104001 un 46900040104002, no “Vārpas”, Ukru
pag., Auces nov., LV-3729, uz – Druvas iela 1A, Ukri, Ukru pag., Auces nov.,
LV-3729.
3.

Piešķirt adreses:
3.1.

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46940020120 – “Zemturi”, Ķevele, Vītiņu
pag., Auces nov., LV-3721;

3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46640020079 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46640020195005 – “Pirmās Īles kūtis”, Īle, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716;
3.3. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46640020195006 – “Otrās Īles kūtis”, Īle, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716;
3.4. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46640020195007 – “Trešās Īles kūtis”, Īle, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716;
3.5. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46640020195008 – “Ceturtās Īles kūtis”, Īle, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716;
3.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46640010095 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46640010095001 – “Irbju šķūnis”, Īles pag., Auces nov., LV-3716;
3.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 46640020195 un ēkai ar kadastra
apzīmējumu 46640020195009 – “Īles garāžas”, Īle, Īles pag., Auces nov.,
LV-3716;
3.8. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46640020195004 – “Piektās Īles kūtis”, Īle, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716;
3.9. ēkai ar kadastra apzīmējumu 46640020195003 – “Sestās Īles kūtis”, Īle, Īles pag.,
Auces nov., LV-3716.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.281
(prot.Nr.10, 5.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma
“Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, sadalīšanu
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā ar domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atdalīt no Auces novada pašvaldībai piekritīgā zemes īpašuma “Kaijas”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46760030036, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 46760030039, platība 0,7 ha.

2.

Atdalītai zemes vienībai 0,7 ha platībā piešķirt nosaukumu – “Griezes”, Lielauces pagasts,
Auces novads.
Noteikt, ka zemesgabals “Griezes”, Lielauces pagasts, Auces novads, platība 0,7 ha, ir
Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemes vienības “Griezes”, Lielauces pagasts, Auces novads, platība 0,7 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

3.

Noteikt zemes vienības “Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46760030036, platību 0,5 ha.
Noteikt, ka zemesgabals “Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46760030036, platība 0,5 ha, ir Auces novada pašvaldībai piekritīga zeme.
Noteikt zemesgabala “Kaijas”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46760030036, platība 0,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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LĒMUMS
Aucē
Nr.282
(prot.Nr.10, 6.§)

2016.gada 26.oktobrī

Par zemes piekritību Auces novada pašvaldībai
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” III daļas 17.7.punktu un IV daļu, un, saskaņā ar Auces novada domes Attīstības,
plānošanas un vides komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt, ka zemesgabals “Tīraine”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020208, platība 1,4 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Tīraine”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra apzīmējums 46640020208, platība 1,4 ha, - ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods – 1201).

2.

Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 46640020079, platība 0,7 ha, piekrīt
Auces novada pašvaldībai.
Piešķirt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 46640020079, platība 0,7 ha –
“Īles kūtis”, Īles pagasts, Auces novads.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Īles kūtis”, Īles pagasts,
Auces novads, kadastra apzīmējums 466400200079, platība 0,7 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

3.

Noteikt, ka zemesgabals “Irbju šķūnis”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640010095, platība 0,2367 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Irbju šķūnis”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46640010095, platība 0,2367 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

4.

Noteikt, ka zemesgabals “Puļas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640030103, platība 0,1198 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Puļas”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra apzīmējums 46640030103, platība 0,1198 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).
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5.

Noteikt, ka zemesgabals “Īles kapi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640030068, platība 3,4 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Īles kapi”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46640030068, platība 3,4 ha, - kapsētu teritorijas un
ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (NĪLM kods – 0907).

6.

Noteikt, ka zemesgabals “Sutas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640030073, platība 4,7 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Sutas”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra apzīmējums 46640030073, platība 4,7 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

7.

Noteikt, ka zemesgabals “Īles garāžas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020195, platība 1,9 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Īles garāžas”, Īles pagastā,
Auces novadā, kadastra apzīmējums 46640020195, platība 1,9 ha, - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

8.

Noteikt, ka zemesgabals “Piesējas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra apzīmējums
46640020202, platība 1,0 ha, piekrīt Auces novada pašvaldībai.
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam “Piesējas”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra apzīmējums 46640020202, platība 1,0 ha, - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis
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LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.283
(prot.Nr.10, 7.§)

Par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu,
platību un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Auces novada dome ir izskatījusi domes Attīstības, plānošanas un vides komitejas
19.10.2016. lēmumu par Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu
pārkārtošanu.
Izskatot augstāk minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai piekrīt zemes vienības 46050202024, 46050202022 un
46050212133. (1.grafiskais pielikums)
Zemes vienību kompaktu konfigurāciju izveidošanai un lietderīgākai izmantošanai
domes Attīstības, plānošanas un vides komiteja 19.10.2016. ir pieņēmusi lēmumu par zemes
vienību robežu pārkārtošanu. (2.grafiskais pielikums)
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Pārkārtot Auces novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 46050202024, 46050202022
un 46050212133 robežas, saskaņā ar 2.grafisko pielikumu.

2.

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050202024 platību – 0,1847 ha.
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46050202024, platība 0,1847 ha, piekrīt
Auces novada pašvaldībai.
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050202024, platība 0,1847 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods – 0601).

3.

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050202022 platību – 0,4295 ha.
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46050202022, platība 0,4295 ha, piekrīt
Auces novada pašvaldībai.
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050202022, platība 0,4295 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM
kods – 0601).
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4.

Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050212133 platību – 0,4893 ha.
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 46050212133, platība 0,4893 ha, piekrīt
Auces novada pašvaldībai.
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46050212133, platība 0,4893 ha,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods – 1101).

Domes priekšsēdētājs
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.284
(prot.Nr.10, 8.§)

Par zemes īpašumu „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
“Āmuļi”, Īles pagastā, Auces novadā, „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
„Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā, zemes vienību
atdalīšanu, pievienošanu un nosaukuma maiņu
Auces novada dome ir izskatījusi (vārds, uzvārds), dzīvo (adrese), pilnvarotās personas
- (vārds, uzvārds) 20.10.2016. iesniegumu (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 20.10.2016.,
Nr.ADM-3-18/383-K) par zemes vienības atdalīšanu no zemes īpašuma „Vecrudeļi”, Īles
pagastā, Auces novadā, zemes vienību pievienošanu nekustamajam īpašumam „Pļaviņas”, Īles
pagastā, Auces novadā un nosaukuma maiņu.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020167, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46640020167, ar kopplatību 4,21 ha, un uz tā esošām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
46640020167001 un 46640020167003. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ***************
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020009, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
46640020009, 46640020010 un 46640020281, ar kopplatību 38,0 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma
tiesības reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. ************.
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Āmuļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020238, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46640020205, ar kopplatību 1,0 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. *************.
(vārds, uzvārds) pieder nekustamais īpašums „Rudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020222, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
46640020320, ar kopplatību 1,47 ha. (vārds, uzvārds) īpašuma tiesības reģistrētas Dobeles
zemesgrāmatu nodaļā Īles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ****************.
(vārds, uzvārds) vēlas atdalīt no zemes īpašuma „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces
novadā, kadastra numurs 46640020009, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640020281,
un piešķirt nosaukumu – „Pļaviņas”, Īles pagasts, Auces novads, un pievienot to nekustamajam
īpašumam „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46640020167.
(vārds, uzvārds) vēlas mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Āmuļi”, Īles
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46640020238, uz „Pļaviņas”, Īles pagasts, Auces
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novads, un pievienot to nekustamajam īpašumam „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020167.
(vārds, uzvārds) vēlas mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam „Rudeļi”, Īles
pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 46640020222, uz „Pļaviņas”, Īles pagasts, Auces
novads, un pievienot to nekustamajam īpašumam „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020167.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu, Zemes ierīcības likuma
5., 8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Ministru Kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut atdalīt no zemes īpašuma „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46640020009, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 46640020281, platība 20,5 ha.

2.

Atļaut pievienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 46640020281, 46640020205,
un 46640020320, nekustamajam īpašumam „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā,
kadastra numurs 46640020167, izveidojot vienu nekustamo īpašumu „Pļaviņas”, Īles
pagastā, Auces novadā, kurš sastāv no četrām zemes vienībām ar kopplatību 27,18 ha.
Noteikt zemes īpašumam „Pļaviņas”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46640020167, kopplatība 27,18 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

3.

Noteikt zemes īpašuma „Vecrudeļi”, Īles pagastā, Auces novadā, kadastra numurs
46640020009, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
46640020009 un 46640020010, kopplatība 17,5 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.285
(prot.Nr.10, 9.§)

Par nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,
pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotu izsoli
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Osīši”, Lielauces pagastā,
Auces novadā, kadastra Nr.4676 004 0166, kas sastāv no vienas zemes vienības 8964 m2
platībā un četrām būvēm uz tās, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles
rīkošanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4676 004 0166, kas sastāv no vienas
zemes vienības 8964 m2 platībā un četrām būvēm uz tās, par ko izsniegta Zemesgrāmatu
apliecība (Lielauces pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000556668).
Minētais īpašums netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldībai tās
patstāvīgo funkciju izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr. 242 „Par
nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”, Auces novada
dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles sākumcenu 8100,00 EUR apmērā.
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu, ja
nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, rīko otro izsoli ar
augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā, pirmo izsoli par
nenotikušu.
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2. Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, kadastra numurs
4676 004 0166, zemes vienību 8964 m2 platībā ar četrām būvēm.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads, izsoles
noteikumus (lēmuma pielikumā), nosakot izsoles nosacīto sākumcenu 6480,00 EUR (seši
tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un 00 centi).
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.
5. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 26.oktobra
lēmumu Nr.285 (prot. Nr.10, 9.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Osīši”, Lielauces pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Osīši”, Lielauces
pagastā, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā (2.stāvā-zālē) 2016.gada 19.decembrī plkst. 11.00.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Osīši”, Lielauces pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4676 004 0166, kas sastāv no vienas zemes vienības 8964 m 2 platībā un
četrām būvēm uz tās.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 6480,00 EUR (seši tūkstoši četri simti astoņdesmit euro).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas
atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2016. gada
14.novembra līdz 2016.gada 16.decembrim plkst. 1400.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) Juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
 attiecīgā pārvaldes institūcijas izsniegts pilnvarojums, ja juridiskās personas
vārdā darbojas pārstāvis, kura tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā nav
reģistrētas uzņēmumu reģistrā.
2) Fiziskai personai:
 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2. jāuzrāda :
1) Juridiskai personai :
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) Fiziskai personai :
 personu apliecinošs dokuments;
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē vai norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Osīši".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.286
(prot.Nr.10, 10.§)

Par nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,
atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4694 004 0102, kas sastāv no vienas zemes vienības
1,11 ha platībā, atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešās izsoles rīkošanu.
Izskatot minēto ierosinājumu, dome konstatēja:
Auces novada pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
„Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra Nr.4694 004 0102, kas sastāv no vienas
zemes vienības 1,11 ha platībā, par ko izsniegta Zemesgrāmatu apliecība (Vītiņu pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000548096).
Minētais īpašums netiek izmantots un nav nepieciešams Auces novada pašvaldībai tās
patstāvīgo funkciju izpildei.
Saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.190 „Par
nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, atsavināšanu”, Auces
novada dome ir nolēmusi atsavināt minēto nekustamo īpašumu, pārdodot to atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli ar apstiprināto izsoles sākumcenu 2400,00 EUR apmērā.
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Auces novada domes 2016.gada 31.augusta sēdes lēmumu Nr.243 „Par
nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, pirmās izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atkārtotu izsoli”, Auces novada dome ir nolēmusi atzīt par nenotikušu pirmo
izsoli un rīkot atkārtotu izsoli, nosakot atkārtotās izsoles sākumcenu 1920,00 EUR apmērā.
Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, ja
neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu,
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas
1.punktu, pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk
kā par 60 procentiem no nosacītās cenas.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un papildus pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10., un 11.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, Auces novada dome NOLEMJ:
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1.

Atzīt nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vitiņu pagastā, Auces novadā, atkārtoto izsoli par
nenotikušu.

2.

Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Auces novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā, kadastra
Nr.4694 004 0102.

3.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (lēmuma pielikums), nosakot atkārtotās
izsoles nosacīto sākumcenu 960,00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro) apmērā.

4.

Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles komisiju sekojošā sastāvā:
1) izsoles komisijas priekšsēdētājs –
Auces novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs;
2) izsoles komisijas locekļi:
Auces novada pašvaldības juriskonsults Ivars Gorskis;
Auces novada pašvaldības ekonomiste Ingrida Kalve.

5. Publicēt sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Auces novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv, un pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 26.oktobra
lēmumu Nr.286 (prot. Nr.10, 10.§)

Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Bundzinieki”, Vītiņu pagastā, Auces novadā,

IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) sastādīti atbilstoši Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma prasībām, kā arī atbilstoši citu normatīvo aktu, kas
reglamentē valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas veikšanu, prasībām.
1.2. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Bundzinieki”, Vītiņu
pagastā, Auces novadā, izsoles kārtību, to dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību,
ciktāl to neregulē LR spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.4. Izsoles norises vieta un laiks – Auces novada pašvaldības ēkā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces
novadā, (2.stāvā – zālē) 2016.gada 19.decembrī plkst.1130.
1.5. Izsolē var piedalīties jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas Noteikumu
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusies kā izsoles dalībnieks.
2. Informācija par izsoles priekšmetu
2.1. Izsoles priekšmets – nekustamais īpašums „Bundzinieki”, Vītiņu pagasts, Auces novads,
kadastra numurs 4694 004 0102, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,11 ha platībā.
2.2. Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas – euro 100 %.
2.3. Nosacītā sākumcena – 960,00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro).
2.4. Samaksas termiņi un kārtība – pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
3. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība
3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija, izdarot attiecīgu ierakstu izsoles dalībnieku sarakstā notiek
Auces novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, kas
atrodas Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, ēkas 1.stāvā, darba laikā no 2016. gada
14.novemba līdz 2016.gada 16.decembrim plkst. 1400.
3.2. Reģistrējoties izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībnieka pretendentam ir:
3.2.1. jāiesniedz :
1) juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
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attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi, ja tāds
nepieciešams;
 attiecīgās pārvaldes institūcijas izsniegts pilnvarojums, ja juridiskās personas
vārdā darbojas pārstāvis, kura tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā nav
reģistrētas Uzņēmumu reģistrā.
2) Fiziskai personai:
 pilnvarojums, ja attiecīgās personas vārdā rīkojas pilnvarots pārstāvis.
3.2.2.jāuzrāda :
1) juridiskai personai :
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
2) fiziskai personai :
 personu apliecinošs dokuments;
 kvīts par iemaksāto drošības naudu 10 % (desmit procentu) apmērā no
nekustamā īpašuma izsoles nosacītās sākumcenas.
3.3. Izsoles drošības nauda ir iemaksājama Auces novada pašvaldības, reģistrācijas
Nr.90009116331, kasē vai norēķinu kontos:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001,
ar norādi "izsoles nodrošinājums Bundzinieki".
4. Izsoles norises procedūra
4.1. Telpā, kurā notiek izsole, tiek pielaisti tikai izsoles dalībnieki. Par citu personu pielaišanu
izsoles vietā izlemj izsoles komisijas priekšsēdētājs.
4.2. Izsoles darbu vada un kārtību tajā, ciktāl to neregulē spēkā esošie LR likumdošanas akti un
Noteikumi, nosaka izsoles komisijas priekšsēdētājs. Nepakļaušanās izsoles komisijas
priekšsēdētāja rīkojumiem var būt par iemeslu izsoles pārtraukšanai.
4.3. Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki paraksta Noteikumus.
4.4. Izsoles dalībnieku vairāksolīšana notiek izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā.
4.5. Izsoles soli nosaka izsoles vadītājs 10 % (desmit procentu) robežās no izsolāmā nekustamā
īpašuma nosacītās sākumcenas, nosakot to noteiktas summas veidā.
4.6. Izsoles vadītājs, izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksta kārtībā, izsauc katru izsoles
dalībnieku un izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā atzīmē tā piedāvāto cenu. Cenas
atzīmēšana ir jāturpina, kamēr izsoles dalībnieks to paaugstina.
Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar savu parakstu izsoles
dalībnieku reģistrācijas sarakstā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena.
4.7. Par izsoles uzvarētāju (nosolītāju) tiek noteikta persona, kura ir nosolījusi visaugstāko
cenu.
4.8. Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāveic piedāvātās summas,
atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, nomaksu.
4.9. Izsoles uzvarētājam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas ir
jāparaksta pirkuma līgums.
4.10. Nokavējot Noteikumos noteikto samaksas termiņu vai atsakoties no nosolītā nekustamā
īpašuma izpirkšanas, vai līguma parakstīšanas, izsoles uzvarētājs zaudē iemaksāto drošības
naudu un tiesības uz nosolītā īpašuma izpirkšanu.
4.11. Izsoles dalībniekiem, kuri nekustamā īpašuma izpirkšanas tiesības nav nosolījuši,
iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles norises dienas.
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5. Izsoles dalībnieku tiesības un pienākumi
5.1. Izsoles dalībniekam rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumos ietvertajiem norādījumiem un
jāievēro Noteikumos ietvertās prasības.
5.2. Katrs izsoles dalībnieks, parakstot Noteikumus, apņemas ievērot visus Noteikumos
minētos nosacījumus un akceptē tā noteikumus.
5.3. Izsolē starp tās dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un
gaitu.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.287
(prot.Nr.10, 11.§)

Par dzīvokļa īpašuma Akadēmijas ielā 8A-*, Vecaucē,
Vecauces pagastā, Auces novadā, atsavināšanu
Auces novada dome ir izskatījusi Privatizācijas komisijas iesniegto ierosinājumu
atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.* , Akadēmijas ielā 8A,
Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā, ar pirkuma nomas maksu līdz četriem gadiem.
Izskatot minēto ierosinājumu, Auces novada dome konstatēja:
(vārds, uzvārds) un viņa ģimene uz īres tiesisko attiecību pamata lieto Auces novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.*, Akadēmijas ielā 8A, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 75,2 m2 platībā un 715/5151 pie
dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un
zemes gabala, kura kopplatība ir 0,1600 ha .
Nekustamais īpašums Akadēmijas iela 8A, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads,
par ko Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Vecauces pagasta zemesgrāmatā atvērts nodalījums
Nr.253, sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4625 001 0090, uz zemes gabala atrodas
2 stāvu dzīvojamā ēka ar 8 dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta noteikumiem,
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā minēto tiesisko reglamentāciju, (vārds, uzvārds) ir tiesības ierosināt
dzīvokļa īpašuma Nr.*, Akadēmijas ielā 8A, Vecaucē, Vecauces pagastā, Auces novadā,
atsavināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešās daļas
noteikumiem, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas
noteikumiem, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, ja:
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš
vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Pret (vārds, uzvārds) nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu, kā arī (vārds,
uzvārds) un viņas ģimenes locekļi 2016.gada 23.septembrī ir noslēguši notariāli apliecinātu
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vienošanos par to, ka (vārds, uzvārds) iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu Nr. *, Akadēmijas
iela 8A, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
noteikumiem pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda
ar nosacīto cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā doto jēdziena “nosacītā
cena” skaidrojumu, nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem jeb tirgus cena, ko noteicis sertificēts vērtētājs.
Pamatojoties uz 2016.gada 14.septembrī veikto tirgus novērtējumu, ko veikusi sertificēta
nekustamo īpašumu vērtētāja Anita Vēdiķe (īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts Nr.76), nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.*, Akadēmijas ielā 8A, Vecaucē, Vecauces
pagastā, Auces novadā, tirgus vērtība ir noteikta 3600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro un
00 centi) apmērā, ar pārdošanas termiņu 6 (seši) mēneši.
Mantas atsavināšanas izdevumu apmērs sastāda 100,00 EUR (viens simts euro un
00 centi) apmērā, kas ņemams vērā, nosakot mantas atsavināšanas cenu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu,
pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par
katru kavējuma dienu.
Ņemot vērā minētos lietas faktiskos apstākļus un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 4.panta ceturto daļu, 5.; 8.; 37. un 45.pantu likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atsavināt Auces novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzīvokļa
īpašumu Nr.*, Akadēmijas ielā 8A, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, pārdodot
to par 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) uz nomaksu ar termiņu
līdz četriem gadiem (vārds, uzvārds), personas kods *************.

2.

Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja (vārds, uzvārds) līdz 2017.gada 1.martam nav
noslēdzis pirkuma līgumu ar Auces novada pašvaldību saskaņā šī lēmuma 1.punkta
noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.289
(prot.Nr.10, 13.§)

Par nekustamā īpašuma Ernesta Dinsberga iela 3, Auce,
Auces novads, iekļaušanu pašvaldības 2016.gada bilancē
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Valsts zemes dienesta
2016.gada 16.augusta Kadastra informācijas par būvi izziņu Nr.9-01/567043-1/1, domes
Finanšu komitejas 19.10.2016. lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iekļaut Auces novada pašvaldības 2016.gada bilancē:
Tips
Nosaukums
Kadastra
apzīmējums
Inženierbūve
Sporta laukums
46050600002001
Zeme
Ernesta Dinsberga iela 3 (platība 46050606001
3.524 ha)

2.

Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Inesei Valterei nodrošināt lēmuma
izpildi.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.

Domes priekšsēdētājs

Kadastra
vērtība (EUR)
5 435.00
9 698.00

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
Nr.290
(prot.Nr.10, 14.§)

2016.gada 26.oktobrī

Par inženierbūves Centrālais laukums 3, Bēnes pagasts, Auces novads,
iekļaušanu pašvaldības 2016.gada bilancē
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Valsts zemes dienesta
2016.gada 22.septembra Kadastra informācijas par būvi izziņu Nr.9-01/576593-1/4, domes
Finanšu komitejas 19.10.2016. lēmumu (prot.Nr.10), Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Iekļaut Auces novada pašvaldības 2016.gada bilancē:

Tips

Nosaukums

Inženierbūve

Gājēju ceļš

Kadastra
apzīmējums
46500010037010

Kadastra
(EUR)

vērtība
1 474.00

2.

Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājai Inesei Valterei nodrošināt lēmuma
izpildi.

3.

Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim
Lerham.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.291
(prot.Nr.10, 15.§)

Par grozījumiem Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
Saskaņā ar domes Finanšu komitejas 19.10.2016. lēmumu, Auces novada dome
NOLEMJ:
1.

Izdarīt grozījumus Auces novada pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstā
(apstiprināts ar Auces novada domes 25.04.2012. lēmumu Nr.140, prot.Nr.4, 25.§) un ar
2016.gada 1.novembri papildināt pašvaldības administrācijas darbinieku štatu sarakstu ar
traktora vadītāja (kods 8341 05) 1 amata vienību.

2.

Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors A. Lerhs.
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G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.292
(prot.Nr.10, 16.§)

Par Auces novada domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināšanu
Izskatot Auces novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.58-d
“Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm” un 2016.gada 3.oktobra
rīkojumu Nr.59-d “Par interešu izglītības programmām 2016./2017.mācību gadā”, ievērojot
Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu pastāvīgās komitejas 12.10.2016. sēdes lēmumu
(prot.Nr.8) un Finanšu komitejas 19.10.2016. lēmumu (prot.Nr.10), pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Izglītības likuma 17.pantu un Ministru kabineta 2001.gada
28.augusta noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Auces
novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Auces novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.58-d
“Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm”.

2.

Apstiprināt Auces novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.59-d
“Par interešu izglītības programmām 2016./2017.mācību gadā”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.293
(prot.Nr.10, 18.§)

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā
Ievērojot Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa Mareka
Kirfas 2016.gada 17.oktobra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Auces novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumiem, ievērojot Auces novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas nolikuma 28.punktu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Atbrīvot Mareku Kirfu no Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
locekļa pienākumiem.

2.

Aicināt Lauksaimnieku apvienību izvirzīt pārstāvi darbam Auces novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijā.
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LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.294
(prot.Nr.10, 19.§)

Par zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu izsniegšanu
Izskatot iesniegto lēmuma projektu ar ierosinājumu deleģēt Auces novada pašvaldības
izpilddirektoram tiesības un pienākumus, kas izriet no Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumos Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” noteiktajiem pašvaldības
pienākumiem izskatīt iesniegumus par zemes ierīcību un izsniegt ierosinātājam zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 69.panta 8.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem
Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Auces novada dome NOLEMJ:
Deleģēt Auces novada pašvaldības izpilddirektoram tiesības un pienākumu:
1) izskatīt iesniegumus par zemes ierīcību;
2) izsniegt ierosinātājam zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus saskaņā ar spēkā
esošo normatīvu prasībām;
3) pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no normatīvajos aktos noteiktajām
institūcijām, apkopot tos;
4) ja normatīvie akti nepieļauj zemes ierīcības projekta izstrādi, sagatavot domes lēmumu
projektus par atteikumu izsniegt projekta izstrādes nosacījumus.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.295
(prot.Nr.10, 20.§)

Par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” precizēšanu
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.10.2016. atzinumu
Nr.18-6/7803 par Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā””, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
1.

Precizēt Auces novada pašvaldības 2016.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.6
„Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā”” un apstiprināt tos
galīgajā redakcijā (pielikumā).

2.

Pēc parakstīšanas triju darba dienu laikā saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Auces novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Auces Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 6

2016.gada 28.septembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.255
(prot.Nr.9, 1.§)
Precizēti ar Auces novada domes
2016.gada 26.oktobra lēmumu Nr.295 (prot.Nr.10, 20.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Auces novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām;”.

2.

Papildināt saistošo noteikumu 13.punktu ar 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.6. apgādnieks nedzīvo ar aprūpējamo personu vienā dzīvesvietā un tam ir grūtības
dzīvesvietas attāluma dēļ nodrošināt aprūpi.”

3.

Svītrot saistošo noteikumu 19.punktu.

4.

Papildināt saistošo noteikumu 32.punktu ar 32.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.5. ģimenēm ar bērniem, pamatojoties uz Bāriņtiesas sniegto informāciju par
nepieciešamību pēc psihologa pakalpojumiem.”
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5.

Izteikt saistošo noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Pamatojums psihologa pakalpojuma piešķiršanai ir:
34.1. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas
nepieciešamību dzīvesvietā;
34.2. Sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns;
35.3. Bāriņtiesas sniegtā informācija par psihologa pakalpojuma nepieciešamību
ģimenēm ar bērniem.”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

2016.gada 28.septembra Saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Aucē

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sociāli ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija
Izmaiņas saistošajos noteikumos ir nepieciešamas, lai
precizētu pakalpojumu “Aprūpe mājās” un “Psihologa
pakalpojumi” saņemšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju
loku.
Saistošie noteikumi detalizētāk reglamentē kārtību, kādā
pakalpojumi tiek piešķirti, tai skaitā ar pašvaldības
finansējumu. Tiek mainīta pakalpojuma “Aprūpe mājās”
piešķiršanas kārtība. Saskaņā ar grozījumiem saistošajos
noteikumos, tiek noteikts, ka “Aprūpe mājās” pakalpojums
tiek piešķirts visām personām, ja tās atbilst pakalpojuma
piešķiršanas nosacījumiem, t.sk. saistošo noteikumu
13.punktā
minētajiem
objektīvajiem
apstākļiem.
Pakalpojumu varēs saņemt visas personas ar pilnu vai daļēju
pašvaldības finansējumu. Pakalpojums tiek piešķirts arī
personām, kuras saņem īpašas kopšanas vai asistenta
nodrošināšanai paredzēto pabalstu. Grozījumi saistošajos
noteikumos turpmāk paredz, ka par pamatu psihologa
pakalpojuma piešķiršanai varēs būt Bāriņtiesas sniegtā
informācija par psihologa pakalpojuma nepieciešamību.
Pēc grozījumiem saistošajos noteikumos var pieaugt
pakalpojuma “Aprūpe mājās” finansēšanas izmaksas. Ņemot
vērā, ka prognozētais Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju
skaits, kuri saņem valsts noteikto īpašas kopšanas pabalstu
varētu būt līdz 5 personām, tad prognozētās pakalpojuma
izmaksas varētu sasniegt 375,00 EUR mēnesī. Gadā tas
sastāda 4500,00 EUR.
Nav attiecināms
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
pašvaldības iestāde – Auces novada Sociālais dienests.

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2016.gada 26.oktobrī

Nr.296
(prot.Nr.10, 21.§)

Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz Nolikumu „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumiem”, Auces
novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 26.10.2016. sēdes protokolu Nr.1, Auces novada
dome NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMU un piešķirt naudas balvu
150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) un stikla skulptūru stilizēta novada ģerboņa elementa,
- pasta raga izskatā:
pensionētai pediatrei VIJAI FOGELEI par mūža ieguldījumu bērnu veselības aprūpē.
2. Apbalvot ar Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMU un piešķirt naudas balvu
150,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas) un stikla skulptūru stilizēta novada ģerboņa elementa,
- pasta raga izskatā:
HARALDU NESSETU un viņa pārstāvēto Oslo pilsētas Norvēģijā klubu “Lions Club
Lilleaker” par pašaizliedzīgu ieguldījumu krīzes centra “Namiņš” atjaunošanā un sociāli
neaizsargāto iedzīvotāju atbalstīšanā.
3. Apbalvot ar Auces novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU un piešķirt naudas balvu
75,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas):
3.1. Auces novada bāriņtiesas priekšsēdētaja vietniecei IVETAI FIŠEREI par nesavtīgu
ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
3.2. Lielauces sociālās mājas aprūpētājai INĀRAI ROĶEI par izcilu darbu vairāk nekā
prasa pienākums;
3.3. Bēnes pensionāru biedrības “Atvasara” vadītājai LIDIJAI STAVRO par sabiedrisko
aktivitāti un nozīmīgu ieguldījumu senioru brīvā laikā pavadīšanā;
3.4. Bēnes Mūzikas un mākslas skolas direktorei GITAI ALEKSEJEVAI par ilggadēju
ieguldījumu mūzikas un mākslas izglītības nodrošināšanā;
3.5. Auces vidusskolas skolotājam JĀNIM BENSONAM par nozīmīgu ieguldījumu
izglītībā un tautas daiļamatniecības prasmju nodošanā jaunajai paaudzei.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

